REF. MAD36870

4.500.000 € Pis - En venda

Pis en excel·lents condicions de 4 dormitoris en venda a Recoletos, Madrid
Espanya » Madrid » Ciutat de Madrid » Salamanca » Recoletos » 28001
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DESCRIPCIÓ

Majestuós pis de 4 dormitoris, amb una reforma
excel·lent ia estrenar, en venda al districte de Salamanca,
dins de l'apreciada zona de Recoletos.
Lucas Fox International Properties presenta en venda aquest magnífic pis de 395m²
ubicat al barri de Recoletos, un dels barris més prestigiosos de Madrid.
L'habitatge està reformat recentment, per la qual cosa es presenta en impecables
condicions. En entrar, ens trobem amb un rebedor/distribuïdor que dóna accés a un
lavabo de cortesia. A continuació hi ha un espaiós saló amb diversos ambients: saló
de visites, menjador i sala d'estar. La cuina moderna queda semioberta i es presenta
moblada amb mobles de qualitat i equipada amb electrodomèstics Miele. En un dels
distribuïdors ens trobem amb una cambra de bugaderia independent.
La zona de nit consta de quatre dormitoris dobles, cadascun amb bany privat i amplis
armaris encastats. La suite principal és de grans dimensions i inclou un espaiós
vestidor que dóna pas a un preciós bany amb banyera.

lucasfox.cat/go/mad36870
Servei de consergeria, Garatge privat,
Ascensor, Sostres alts, Parquet,
Llum natural, Aparcament, Vistes, Traster,
Sistema domòtic, Finestres de doble vidre ,
Exterior, Cuina equipada, Armaris encastats,
Aire condicionat,
A prop del transport públic

Al mateix edifici, al pis li correspon un traster ia més té una petita plaça
d'aparcament com per a un cotxe petit tipus Smart.
Gràcies a la seva excel·lent distribució, amplitud i ubicació en una zona privilegiada,
aquest habitatge és una opció excel·lent per a aquells que busquen el seu habitatge
per viure-hi tot l'any o una segona residència per passar temporades a Madrid.
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Informació important pel que fa a les propietats que Lucas Fox ofereix. Les dades de cada inmoble no són part d'una oferta o d'un contracte. No s'han de considerar exactes o
factuals las declaracions verbals o escrites que fa Lucas Fox respecta al inmoble, al seu estat actual o al seu valor. Ni Lucas Fox ni qualsevol altre agent associat té cap
autoritat para fer declaracions sobre l'inmoble i, per tant, tota informació está lliure de responsabilitat per part dels agents, venedors arrendadors. Abans de signar qualsevol
document relacionat amb l'inmoble, recomanem a tots els clients que consultin un advocat independent i, si cal, que facin una investigació per determinar el seu estat i les
seves dimensions. El comprador ha de verificar les àrees, dimensions i distancias ja que només són aproximades.
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